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Príhovor starostu obce Šamudovce 

 

Vážení spoluobčania! 

 

Touto cestou sa Vám prihováram s predstavením Komunitného plánu sociálnych 

služieb obce Šamudovce, ktorý bol spracovaný na obdobie piatich rokov v 

súlade so zákonom č. 448/2008 Z .z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení 

neskorších predpisov. Komunitný plán je metóda pomocou, ktorej môžeme 

plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedal špecifikám 

našej obce a potrebám našich občanov. Našou snahou je, aby sme postupne v 

ďalšom období zabezpečovali úlohy a stanovené ciele v Komunitnom pláne 

sociálnych služieb v obci a za pomoci, ktorého sa nám bude dariť adresnejšie a 

efektívnejšie využívať finančné prostriedky obecného rozpočtu pre skvalitnenie 

sociálnych služieb tam, kde je to potrebné a dôležité.  

S pomocou Vás, obyvateľov obce sa budeme snažiť odhaliť východiskový stav, 

zistiť slabšie miesta v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb, identifikovať 

potreby občanov a stanoviť si ciele a priority budúceho rozvoja sociálnych 

služieb v obci. Preto ďakujem všetkým realizátorom a želám nám veľa úspechov 

pri naplnení spoločne plánovaných zámerov. 

 

Starosta obce Emil Ircha 

 



 
 

ÚVOD  

 

Dnešná spoločnosť prechádza neustálymi zmenami a vývojovým procesom, ktorý sa 

zameriava na skvalitnenie života obyvateľov, zapájaním ich samotných do diania a 

participácií vo veciach verejných. Tak je to i pri komunitnom plánovaní sociálnych služieb 

obcí a miest.  

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové 

materiály v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovni obce, mesta i kraja. Pri 

komunitnom plánovaní je potrebné zvážiť potreby občanov, potreby a možnosti 

poskytovateľov sociálnych služieb a možnosti tých, ktorí poskytujú zdroje na napĺňanie 

potrieb komunity. Stratégia rozvoja sociálnych služieb obce v predpokladanom komunitnom 

pláne zahŕňa v sebe aktualizáciu kompetencií podľa legislatívy zákona o sociálnych službách, 

ktorý značne rozširuje pôsobnosť obce a prioritne podporuje rozvoj a zvyšovanie kvality 

poskytovaných sociálnych služieb, komunitných a terénnych služieb, ale i sociálneho 

poradenstva, prevencie a krízovej intervencie, či odborného a osobného rastu zamestnancov v 

sociálnych službách.  

Cieľom a zmyslom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej 

súdržnosti všetkých obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej 

izolácii jednotlivcov a skupín a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb spoločným a 

zladeným postupom.  

Komunitný plán sociálnych služieb ako otvorený dokument je vytváraný na päťročné 

obdobie, v ktorom sa bude obec snažiť naplniť stanovené ciele v prospech všetkých 

obyvateľov obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 Základné vymedzenie problematiky  

 

Sociálne služby sú neoddeliteľnou súčasťou verejných služieb a z hľadiska eliminácie 

sociálnej inklúzie zohrávajú dvojakú úlohu. Na jednej strane predstavujú zdroj pracovných 

miest a na druhej strane umožňujú pomoc a podporu občanom odkázaným na jednotlivé 

formy sociálnej pomoci.  

Komunita = latinský výraz „communitas“- znamená spoločenstvo, pospolitosť, obec, 

spoločné nažívanie ľudí. Ako sociálny útvar je charakterizovaný vonkajšími a vnútornými 

znakmi na dvoch úrovniach a aj na princípe spolupatričnosti a solidarity, kde človek rád 

chodí, považuje komunitu za svoj druhý domov a chráni ju a má v nej pocit bezpečia. 

Komunita je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, kde vykonávajú každodenné 

aktivity, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nielen k sebe navzájom, ale aj k 

miestu, kde žijú.  

Komunitné plánovanie zahŕňa všetko to, čo chceme realizovať, uskutočniť, vytvoriť, 

zmeniť, rozvíjať, nahrádzať alebo dopĺňať v rámci vytvorenej komunity. V oblasti 

komunitných sociálnych služieb sa plánovanie týka potrieb komunity, ktoré by v sociálnom 

plánovaní služieb a práce pre danú komunitu nemali chýbať.  

V roku 2008 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zásadnej 

zmene pri poskytovaní sociálnych služieb v Slovenskej republike. Prijatím zákona NR SR 

č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý 

nadobudol účinnosť 1. januára 2009 a novela zákona o zdravotnom poistení č.185/2012 Z. z. 

čl. V., ktorý nadobudol účinnosť od 29. marca 2012 sa stanovili nové postupy a formy 

poskytovania sociálnych služieb. V zákone o sociálnych službách sú podrobne upravené 

povinnosti poskytovateľa sociálnej služby.  

Aktuálnou novelizáciou tohto zákona o sociálnych službách s účinnosťou od 1.1.2018 

a s dôrazom na komunitný rozvoj sociálnych služieb s pridržaním sa záväzného dokumentu - 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb, ktoré vydalo na roky 2015-2020 MPSVR SR, je 

tak komunitný rozvoj obcí nástroj na ovplyvňovanie miestnej komunity, presadzujúci 

kolektívne konanie a dodržiavanie princípov rovnosti, ľudských práv a rešpektovanie 

rôznorodosti. Tento dokument je vypracovaný v súlade so zákonom o sociálnych službách a 

slúži ako nástroj štátnej politiky rozvoja sociálnych služieb a tiež je systémovým vyjadrením 

záujmov, úloh a podporných opatrení vlády SR v tejto oblasti.  



 
 

Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblastí 

sociálneho zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh spojených s 

riešením hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, sociálnoprávnej ochrany a 

sociálnej kurately a najmä v oblasti poskytovania sociálnych služieb. 

 

1.1 Právny rámec poskytovania sociálnych služieb v SR  

Zákon o sociálnych službách č.448/2008 Z. z Slovenskej republiky, ukladá obciam 

povinnosť vypracovávať a schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb vo svojom 

územnom obvode a dodržiavať právny rámec vychádzajúci z platnej legislatívy. 

Legislatíva SR platná v soc. oblasti:  

 Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020;  

 zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších 

predpisov;  

 447/2008 Z. z – zákon o peňažných príspevkoch na komp. ťažkého zdravotného 

postihnutia;  

 zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov;  

  výnos MPSVaR SR z 5.12.2007 č. 29775/2007 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

MPSVaR Slovenskej republiky;  

 zákon 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele;  

 zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov - zákon č. 600/2003 Z. z. 

o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov;  

 Zákon č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti;  

 

1.2. Pôsobnosť obce  

Všetky nariadenia, úlohy a kompetencie obce zaoberajúce sa sociálnou problematikou 

sa riadia zákonnou legislatívou SR, no i legislatívou a právnymi normami obce. Ide o:  

 všeobecné záväzné nariadenia obce, ktoré sa týkajú sociálnej problematiky 

 zásady poskytovania finančnej pomoci.  

Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov dáva obci tieto hlavné kompetencie a 

úlohy:  

 



 
 

Podľa § 80 zákona 448/2008 Z. z. – Pôsobnosť obce.  

Obec  

a) vypracúva, schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,  

b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,  

c) je správnym orgánom v konaniach o 

- odkázanosti na sociálnu službu, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej 

služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu,  

- zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode, 

- odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti, 

- povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu 

službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,  

d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa §51 

e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie  

1. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v nocľahárni, v  

zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári 

2. nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu 

3. opatrovateľskej služby  

4. prepravnej služby  

5. odľahčovacej služby 

6. pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa §31  

7. terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, 

f) poskytuje základné sociálne poradenstvo  

g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa 

§ 12  

h) uzatvára zmluvu  

1. o poskytovaní sociálnej služby  

2. o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby  

3. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 s inou obcou alebo 

iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorú zriadila iná obec, alebo vyšší územný 

celok a ďalšie  

V ustanoveniach § 82 a 83 upravuje zákon o sociálnych službách úlohy obce v komunitnom 

rozvoji a komunitnom plánovaní.  



 
 

 

Podľa § 82 zákona č. 448/2008 Z. z. – Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná 

rehabilitácia:  

(1) Obec za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých 

sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov utvára podmienky na podporu 

komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb podľa tohto zákona, na 

komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu.  

(2) Komunitná práca je podpora aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu 

sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvojom sociálnych služieb. 

(3) Komunitná rehabilitácia je koordinácia činnosti subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec, 

vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb zamestnanosti, poskytovatelia sociálnych 

služieb a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova 

alebo rozvoj fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností fyzickej 

osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a podpora jej začlenenia do spoločnosti. Za účelom 

vykonávania komunitnej rehabilitácie sa môžu zriaďovať komunitné centrá.  

 

Podľa § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. – Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia 

rozvoja sociálnych služieb:  

(1) Obec vypracúva komunitný plán sociálnych služieb  a vyšší územný celok vypracúva 

koncepciu rozvoja sociálnych služieb v spolupráci 

a) s inými poskytovateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode,  

b) s prijímateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode.  

(2) Obec vypracúva komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja 

sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti 

sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych 

služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a 

organizačné podmienky na ich zabezpečenie.  

(3) Vyšší územný celok vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb na 

základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb a komunitných plánov sociálnych 

služieb obcí vo svojom územnom obvode. 

(4) Obec a samosprávny kraj sú povinné predložiť návrh komunitného plánu sociálnych 

služieb a návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu.  

(5) Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahuje:  



 
 

a) analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych 

služieb, foriem sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb v územnom 

obvode obce alebo územnom obvode vyššieho územného celku, 

b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v 

územnom obvode obce alebo územnom obvode vyššieho územného celku na rozvoj 

sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych 

služieb a cieľových skupín v územnom obvode obce alebo územnom obvode vyššieho 

územného celku, 

c) analýzu demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode obce alebo 

územnom obvode vyššieho územného celku, 

d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov 

sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane 

kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, 

potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení v územnom obvode obce 

alebo územnom obvode vyššieho územného celku, 

e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie 

rozvoja sociálnych služieb s určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, 

foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, počtu miest v 

jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých rokoch v členení na existujúcu kapacitu 

a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity tak, aby boli vytvorené podmienky na 

zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov obce a vyššieho územného 

celku, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu, vrátane určenia finančných podmienok, 

personálnych podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok, 

ktoré vytvára obec, vyšší územný celok a zapojené subjekty na tvorbu a realizáciu 

komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb, 

f) spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych 

služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb, 

g) podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb 

alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb. 

(6) Finančnými podmienkami obce a vyššieho územného celku podľa odseku 5 písm. e) sa 

rozumie určenie finančných zdrojov z rozpočtu obce, rozpočtu vyššieho územného celku a 

rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby na spolufinancovanie potrebnej kapacity 

jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu službu 

v zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých rokoch v 



 
 

členení na existujúcu kapacitu podľa konkrétnych poskytovateľov sociálnych služieb a 

kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity. 

(7) Obec a vyšší územný celok zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb a koncepciu 

rozvoja sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom. 

(8) Obec vydáva poskytovateľovi sociálnej služby uvedenej v § 25, § 35, § 36 a 40 na jeho 

žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného 

príspevku podľa § 78b s komunitným plánom sociálnych služieb obce. Ak je žiadateľom o 

poskytnutie finančného príspevku obec, písomné vyjadrenie podľa prvej vety vydá obec z 

vlastného podnetu. 

(9) Vyšší územný celok vydáva poskytovateľovi sociálnej služby uvedenej v § 26, § 27, § 29, 

§ 34, § 37 až 39 na jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o 

poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b s koncepciou rozvoja sociálnych služieb 

vyššieho územného celku. 

(10) Súlad predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b s 

komunitným plánom sociálnych služieb obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb 

vyššieho územného celku sa posudzuje na základe vopred určených a zverejnených kritérií pri 

dodržaní princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie subjektov, transparentnosti, 

proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti.  

 

Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je:  

a) posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov obce  

b) predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín, opäť 

vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 SOCIÁLNO-DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA  

Obec pri vykonávaní vlastnej politiky rozvoja územia a sociálnych služieb sa musí 

orientovať na svojich obyvateľov, na zisťovanie a uspokojovanie ich potrieb. V takýchto 

zámeroch zisťovania a uspokojovania sociálnych potrieb obyvateľov Šamudoviec bolo 

postupované pri tvorbe tohto dokumentu a pri spracovaní sociálno-demografickej analýzy. 

Sociálna analýza má za cieľ porovnať aktuálny stav poskytovaných sociálnych služieb v 

územnom obvode, ich terajšiu potrebnosť s predpokladanými potrebami v budúcnosti. 

Analýza vychádza z demografických údajov obce, vekovej štruktúry občanov a dostupných 

sociálnych ukazovateľov. Demografická analýza má za cieľ skúmať demografické štruktúry 

populačných skupín vzniknutých členením obyvateľstva, podľa rodinného stavu, ekonomickej 

aktivity, najvyššieho dosiahnutého vzdelania a podobne. Pri tejto analýze sa berú do úvahy i 

geografické údaje obce to znamená poloha a rozloha obce, celková hustota obyvateľstva, 

občianska vybavenosť, dostupnosť služieb, celková infraštruktúra, vzdelanosť k potenciálnym 

zamestnávateľom obyvateľstva.  

 

2.1 Základná charakteristika obce  

Obec sa geograficky sa rozprestiera v severnej časti Východoslovenskej nížiny na 

starom prírodnom vale Laborca. Podľa presného merania je stred obce vo výške 108 m. n. m. 

Chotár o rozlohe 495 ha hraničí s obcami Lastomír, Sliepkovce, Vŕbnica, Žbince, Laškovce, 

Pozdišovce, Krásnovce a s mestom Michalovce, časť Močarany. 

Archeologické vykopávky v susedných obciach (Pozdišovce, Žbince) ukázali, že 

územie v okolitých obciach bolo obývané už v dobe neolitu, čiže mladšej dobe kamennej. 

V katastri obce Šamudovce však bol tiež vykonaný samostatný archeologický výskum, pri 

ktorom boli objavené osídlenie  pozostávajúce zo šiestich objektov, z ktorých 5 predstavovali 

tzv. kultúrne jamy, kde sa zhromažďovali zvyšky už nepoužitých predmetov. Z počtu 

a rozmanitosti nálezov sa predpokladá, že osada pretrvávala po celé stáročia v dobe rímskej, 

pričom väčšina nálezov pochádza z mladšieho obdobia. K objaveným nálezom patrili črepiny 

z nádob, váz formovaných voľne v ruke aj na hrnčiarskom kruhu s rôznymi výzdobami 

a taktiež aj bronzový zvonček so železným srdcom. Tieto nálezy vypovedajú o osadníkoch 

ako o vynikajúcich hospodároch, obchodníkoch, hrnčiaroch s mimoriadne vyvinutým citom 

pre krásu.  

Prvá písomná zmienka o obci  Šamudovce pochádza z roku 1403 v listine kráľa Žigmunda 

o darovaní časti panstva Pozdišovce (súčasťou ktorého boli aj Šamudovce) šľachticovi 



 
 

Mikulášovi zo Žbiniec. Šamudovce sa počas 15. a 16. storočia vyskytujú v písomnostiach  

pod názvom Samogh, Samogy. Bol to maďarizovaný starší slovenský názov koreniaci 

v osobnom mene, prípadne slovakizovaný názov koreniaci v maďarskom Somogy. V polovici 

16. storočia hospodárilo v Šamudovciach okolo 15 sedliackych domácností. V roku 1567 

sedliacke domácnosti okrem richtárovej domácnosti zdanili daňou pre kráľa od 4 port. (Porta 

(sessia) bola usadlosť , neskoršie nazývaná aj gazdovstvo, predstavovala základnú 

hospodársku jednotku na poddanskej pôde, ku ktorej patril dom s príslušenstvom (dvor, 

hospodárske budovy, záhrada) a určité výmery pôdy polí (extravilán). Ďalších 6 domácností 

nezdanili, pretože v tom čase ich domy a polia spustošilo kráľovské vojsko. V roku 1582 však 

boli sedliaci zdanení už od 5,5 porty čo naznačuje zlepšenie situácie obyvateľstva. V roku 

1600 stálo v tamojšom osídlení 13 obývaných poddanských domov.  V tom čase boli 

Šamudovce stredne veľkou dedinou, pričom mali len poddanské resp. sedliacke obyvateľstvo.  

V 17. storočí šamudovské sedliacke domácnosti chudobneli, čo sa prejavilo aj v znižovaní ich 

zdanenia. V roku 1610 vtedajších sedliakov, ale aj želiarov (Želiari boli poddaní s 

intravilánom, prípadne menšou výmerou pôdy v extraviláne, ktorá však nedosahovala výmeru 

sedliackej usadlosti) zdanili  spolu od 2 port, v roku 1633 iba od štvrť a osminy porty. 

V Šamudovciach v roku 1715 žilo 10 a v roku 1720  jedenásť poddanských domácností.  

  

 Dejiny obce od 18. storočia 

  

Pravdepodobne okolo roku 1700 bol na území obce postavený drevený gréckokatolícky 

kostolík. Spomína sa pri návšteve jágerského biskupa Františka Barkoczyho v roku 1749. 

Vtedy žilo v obci 212 obyvateľov. V rokoch 1784 -1787 nariadil cisár Jozef II. prvé 

celokrajinné sčítanie obyvateľstva Uhorska, tzv. Jozefínske sčítanie z ktorého vyplýva, že 

počet obyvateľstva sa výrazne zvýšil – až na 481 osôb. Počet domácností a obyvateľstva 

v ďalších storočiach kolísal v závislosti od politicko-hospodárskej situácie na našom území. 

O rôznosti náboženského vierovyznania svedčia aj stavby pravoslávneho, gréckokatolíckeho 

a evanjelického a rímskokatolíckeho kostola.  

V 20. storočí nastal v obci intenzívny rozvoj vo všetkých oblastiach. V roku 1926 bol 

založený hasičský zbor. V roku 1961 začalo fungovať v obci malé zdravotné stredisko a 

vlastná poštová schránka. V roku 1964 mala obec pridelenú  autobusovú linku. Miestny 

rozhlas bol vybudovaný v roku 1967. V roku 1969 miestni obyvatelia svojpomocne postavili 

budovu obecného úradu a verejné osvetlenie obce. V roku 1978 sa v rámci akcie "Z" začala 

stavba nového obchodu, ktorý v nasledujúcom roku aj skolaudovali. V roku 1997 obyvatelia 



 
 

postavili Dom smútku v priestoroch miestneho cintorína. V 90-tych rokoch sa obec 

splynofikovala a postavila vodovodná prípojka, zrekonštruovala sa budova Obecného úradu.  

V 21. storočí obec zaznamenáva znova rozvoj po všetkých stránkach.  

V roku 2002 prebehla  čiastočná rekonštrukcia starého obchodu Jednoty, ktorá prepojila 

oddelené budovy obchodu Jednoty a obecného úradu. Stav OcÚ a kultúrneho domu si už po 

rokoch nepretržitej prevádzky vyžadoval opätovnú rekonštrukciu. V decembri 2015 bola 

vyhlásená výzva  na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP. Obec na túto výzvu reagovala a 

po vypracovaní všetkých potrebných písomností žiadala o príspevok pre projekt realizovaný v 

rámci Operačného programu kvalita životného prostredia s názvom: Rekonštrukcia obecného 

úradu s kultúrnym domom za účelom zvýšenia energetickej účinnosti, kde sa obec sa 

zaviazala spolufinancovaním projektu vo výške 5%.  

Obecné zastupiteľstvo na základe vypracovanej štúdie v roku 2017 schválilo v súlade so 

zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení opravu Domu smútku, nakoľko si už po dlhých 

rokoch užívania vyžadoval údržbu.  

V obci dlhé roky fungovala prevádzka potravín COOP Jednoty a miestneho pohostinstva, 

ktorá bola  pôvodne vybudovaná v rámci akcie ,,Z“ obyvateľmi obce a materiálne bola 

podporená zo strany štátu. Predajňa potravín fungovala do roku 2005. O dva roky neskôr bola 

ukončená aj prevádzka pohostinstva. Túto budovu v roku 2011 odkúpila obec od spoločnosti 

Jednota so zámerom zriadenia Komunitného centra. Obec v roku 2014 dostala finančné 

prostriedky na rekonštrukciu sietí v budove a tiež na spracovanie projektovej dokumentácie. 

V roku 2015 obec žiadala Environmentálny fond o nenávratný finančný príspevok a taktiež o 

príspevky s rôznych grantov. Celkovou rekonštrukciou tak prešli vnútorné priestory, 

vonkajšia fasáda a taktiež budova za komunitným centrom.  

Podstatnou udalosťou našej obce bolo vybudovanie stavby  z odvetvia životného prostredia, a 

to projektu Krásnovce, Šamudovce – Kanalizácia. S riešením tohto problému sa v našej obci 

začalo ešte v r. 2000. Obec na túto stavbu dostala príspevok z Environmentálneho fondu a 

časťou prispela aj z vlastných prostriedkov. Realizácia projektu trvala od 23.06.2014 - 

23.06.2015. Odkanalizovanie obce Šamudovce je riešené dvoma stavbami a to Tlaková 

kanalizácia - 1. stavba a Splašková kanalizácia - 2. stavba. Dňa 21.01.2016 bola slávnostne 

odhalená pamätná tabuľa k ukončeniu tejto stavby z odvetvia životného prostredia, za 

prítomnosti vtedajšieho ministra životného prostredia SR Petra Žigu a generálneho riaditeľa a 

predsedu predstavenstva VVS, a.s. Stanislava Hrehu. Novovybudovaná kanalizačná sieť je 

pripojená na už existujúcu čistiareň odpadových vôd v meste Michalovce, ktorá ponúka pre 



 
 

tento účel dostatočnú kapacitu. Táto stavba tak napomohla k skvalitneniu a zjednodušeniu 

života obyvateľov našej obce. 

 

2.2 Analýza sociologických ukazovateľov  

Obyvateľstvo obce.  

Podľa posledného sčítania obyvateľstva, domov a bytov v máji roku 2011 bol počet 

obyvateľov Šamudoviec 632, z toho 322 mužov a 310 žien. 

Tabuľka 1: Obyvateľstvo podľa pohlavia a materinského jazyka 

Materinský jazyk Pohlavie Spolu 
 

muži ženy 
 

Šamudovce       
 

Slovenský 305 298 603 
 

Maďarský 1 0 1 
 

Rómsky 8 2 10 
 

Rusínsky 1 1 2 
 

Ukrajinský 0 1 1 
 

Český 0 1 1 
 

Nezistený 7 7 14 
 

Spolu 322 310 632 
 

Zdroj: štatistický prehľad dostupný na https://census2011.statistics.sk/tabulky.html 
        

Tabuľka 2: Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania 

Náboženské vyznanie Muži Ženy Spolu 
    

Šamudovce       
    

Rímskokatolícka cirkev 32 43 75 
    

Gréckokatolícka cirkev 45 34 79 
    

Pravoslávna cirkev 179 171 350 
    

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 41 35 76 
    

Reformovaná kresťanská cirkev 2 6 8 
    

Evanjelická cirkev metodistická 1 0 1 
    

Apoštolská cirkev 1 0 1 
    

Jehovovi svedkovia 1 3 4 
    

https://census2011.statistics.sk/tabulky.html


 
 

Bez vyznania 5 2 7 
    

Nezistené 15 16 31 
    

Spolu 322 310 632 
    

        

Tabuľka 3: Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku 

Vekovú štruktúru obyvateľstva charakterizuje zastúpenie hlavných ekonomicky aktívnych  

skupín : 

 predškolský vek 0-5 rokov 

  školský vek  6 – 14 rokov 

 produktívny vek 15 – 62 rokov 

 poproduktívny vek 63 a viac rokov 

 

  MU

ŽI 

    ŽENY    

Šamudovce spolu slob

odní 

žena

tí 

rozvede

ní 

ovdove

ní 

Spol

u 

slobo

dné 

vyda

té 

rozvede

né 

ovdove

né 

Predškol 

ský vek 0-5 

44 44 0 0 0 29 29 0 0 0 

Školský 

vek 6-14 

52 52 0 0 0 53 53 0 0 0 

Produktív 

ny vek 

201 101 88 11 1 192 83 92 10 7 

Poproduktí

vny vek 

25 1 19 2 3 36 1 14 0 21 

  

Zdroj: štatistický prehľad dostupný na https://census2011.statistics.sk/tabulky.html 

 

Tabuľka 4: Aktuálny stav obyvateľstva - k 31.12.2017: 

Dnes je štruktúra obyvateľstva v obci zmiešaná. V obci žije aj rómska komunita v počte cca 

342 občanov, z toho je 184 mužov a 158 žien, čo tvorí 53,35% z celkového počtu obyvateľstva. 

Na konci roka 2017 obec eviduje 641 obyvateľov, z toho 334 mužov a 307 žien. 

 

STAV Muži Ženy SPOLU 

Narodení 5 5 10 

https://census2011.statistics.sk/tabulky.html


 
 

Zomrelí 2 5 7 

Prihlásení na trvalý 

pobyt 

9 4 13 

Odhlásení z trvalého 

pobytu 

3 2 5 

Celkový počet 

obyvateľov 

334 307 641 

 

Zdroj: vlastný - štatistické údaje z evidencie obyvateľov - Obecný úrad 

 

Počet obyvateľstva je menný a ovplyvnený prirodzenými javmi ako migrácia, pôrodnosť či 

úmrtnosť obyvateľov obce. 

 

Občianska vybavenosť  

Administratívu a samosprávnu prevádzku zabezpečujú v obci nasledovné inštitúcie: 

- Obecný úrad - samospráva 

- Farské úrady – pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi  

Infraštruktúra 

V obci sú vybudované všetky inžinierske siete a obec má schválený územný plán, následne 

nový doplnený z roku 2015. Je to Spoločný územný plán obcí Krásnovce, Lastomír, 

Sliepkovce, Šamudovce. 

Školstvo  

Edukáciu a vzdelávanie na prvom stupni v obci zabezpečuje Základná škola Šamudovce. Je to 

štátna neplnoorganizovaná škola bez právnej subjektivity, ktorá sa zameriava na poskytovanie 

primárneho vzdelania v slovenskom jazyku. V areáli ZŠ sa nachádza školský športový areál. 

Absolventi prvého stupňa základnej školy pokračujú vo vzdelávaní v Základnej škole 

s materskou školou Žbince. Stredné školy navštevujú v blízkom okolí najčastejšie v meste 

Michalovce. V obci má zastúpenie aj Stredná odborná škola Strážske – elokované pracovisko 

Šamudovce.  

 

 

 

 

 



 
 

Obchod a služby 

Maloobchodné zariadenie v obci je zastúpené predajňou potravín, zriadené formou 

podnikateľskej aktivity v súkromných priestoroch. V predajni je ponúkaný široký sortiment 

tovaru.  

Verejnoprospešné služby 

Obec je v tesnej blízkosti okresného mesta, a preto občania môžu využívať vymoženosti 

modernej doby, charakteristické pre mestá, ako sú obchodná sieť, zdravotnícke zariadenia, 

pracovné príležitosti, služby, kultúrne, či športové vyžitie. Využívajú tiež možnosti 

vzdelávania a podobne. K zabezpečeniu kultúrnych a spoločenských akcií v obci je občanom 

dispozícií zrekonštruovaný kultúrny dom vhodný na rodinné i firemné oslavy, usporadúvanie 

výstav, prezentácií a iných podujatí. Vo vlastníctve obce je aj Domu smútku v areáli 

miestneho cintorína, ktorého vstup je oplotený ohradou z dreva a prírodného kameňa. 

V obci sa nenachádzajú žiadne zdravotnícke zariadenia. Všetky zdravotnícke služby sú pre 

obyvateľov obce poskytované v  okresnom meste v Michalovciach, kam sa občania môžu 

dopraviť aj autobusovou dopravou. 

Kultúrne zariadenia 

V obci nie sú hnuteľné resp. nehnuteľné národné kultúrne pamiatky  zapísané v Ústrednom 

zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky, avšak sakrálne stavby postavené 

obyvateľmi obce majú svoju duchovnú hodnotu. Medzi ne patria nasledovné kostoly: 

Gréckokatolícky kostol – Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky - bol postavený podľa 

projektov cisárskej stavebnej kancelárie Márie Terézie v neskorobarokovom klasicisticky 

upravenom štýle. Je to jednoloďová stavba s viacuhlovou svätyňou, zaklenutá pruskými 

klenbami a kolmou valenou klenbou. Chrám bol vysvätený  v roku 1801. 

      Pravoslávny kostol – Chrám Narodenia Svätého Jána Krstiteľa - 1. augusta 1993 sa konala 

posviacka základného kameňa pravoslávneho chrámu. Chrám bol vysvätený už o rok neskôr 

v roku 1994. V roku 1995 si obyvatelia obce postavili k novovybudovanému kostolu aj faru. 

       Evanjelický kostol - chrám podľa projektu ing. Karašeka postavil staviteľ Ján Dezso. Je to 

jednoloďový kostol s oblou predsieňou, valenou klenbou, predstavanou vežou zastrešenou 

ihlancom, na fasáde zdobený oblúčkovým vlyscom. Je zaradený ako dcérocirkev pod 

pozdišovský matkocirkevný zbor, teda nemá vlastnú faru a kňaza, ale každý druhý týždeň do 

Šamudoviec dochádza kňaz z Pozdišoviec. Vysvätený bol v 28.10.1928. 

 

 

 



 
 

Tabuľka 5: Verejnoprospešné služby a kultúrne zariadenia  

Kultúrny dom 1 

Klubovňa pre mladých  Nie 

Knižnica Nie 

Kostoly  3 

Dom smútku 1 

Cintorín 1 

  

 

Ekonomická aktivita obyvateľstva.  

Na základe sociálnej situácie - spoločenského postavenia obyvateľstva, ale i sociálnej 

situácie z hľadiska hmotného zabezpečenia sa do úvahy berú okolnosti a aspekty, ktoré 

najviac ovplyvňujú sociálnu situáciu rodín a občanov ako je vzdelanie, zamestnanosť, 

sociálne postavenie občanov z pohľadu sociálnych skupín – deti a mládež, rodiny s deťmi, 

zamestnaní, nezamestnaní, seniori, ťažko zdravotne postihnutí či občania so sociálno-

patologickými problémami alebo iné sociálne znevýhodnené skupiny. Ekonomicky aktívni 

občania obce pracujú zväčša v štátnych, alebo súkromných výrobných podnikoch, či  

v poľnohospodárstve. Väčšina občanov denne dochádza do práce v blízkosti trvalého 

bydliska, do okresného mesta Michalovce, iní vzhľadom na vzdialenosti pracujú i v 

týždenných alebo aj dlhších intervaloch.  

ÚPSVaR v Michalovciach vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie a pravidelne 

vyhodnocuje štatistiku evidovaných podľa rôznorodosti údajov. Všetky štatistické údaje sú 

dostupné na stránkach ÚPSVaR Michalovce - štatistiky, alebo na stránkach Štatistického 

úradu SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 PREHĽAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI. 

Sociálne služby sú v obci poskytované v znení zákona 448/2008 Z.z v z.n.p. o 

sociálnych službách. Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, 

financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. Účastníkmi 

právnych vzťahov sú verejní poskytovatelia soc. služieb - obec, mesto, VÚC, MPSVR, no 

takúto službu môže poskytovať i neverejný poskytovateľ. Prijímateľom sociálnych služieb je 

fyzická osoba, ktorej sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytuje sociálna 

služba. Pri tejto analýze sme brali do úvahy sociálne služby, ktoré sú dostupné a poskytované 

občanom obce Šamudovce priamo v nej, prípadne v najbližšom okolí. Aktuálne ako jediný 

verejný poskytovateľ sociálnych služieb v obci Šamudovce, pôsobí práve obec Šamudovce. 

Od neverejných poskytovateľov sa v obci neposkytujú žiadne sociálne služby. Obec je 

zriaďovateľom Komunitného centra, Šamudovce 14. Následne uplatňuje systém osobitného 

príjemcu. V obci sa poskytuje sociálne poradenstvo a sociálne služby krízovej intervencie – 

terénnu sociálnu prácu – poradenstvo a odborné služby pre marginalizovanú rómsku 

komunitu ako aj pomoc a poradenstvo ľudom v hmotnej a sociálnej núdzi. 

 

3.1 Uplatňovanie systému osobitného príjemcu.  

V súlade s platnou legislatívou je obec a jeho výkonný orgán - obecný úrad osobitným 

príjemcom jednak na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (ďalej len 

dávka v hmotnej núdzi), ako aj na prídavok na dieťa. Prostredníctvom tohto nástroja (dostáva 

ho ako transfer z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) a regulovania účelovosti výdavkov 

občanov zaradených do systému osobitného príjemcu plní funkciu dohľadu v problémových 

rodinách pri odstraňovaní záškoláctva, príp. pri odstraňovaní zanedbávania povinnej výchovy 

a výživy nezaopatreného dieťaťa zo strany rodiča, ako aj pri dodržiavaní finančnej disciplíny 

jednotlivcov a rodín pri splácaní poplatkov spojených s bývaním, čím pozitívne ovplyvňuje 

základné životné podmienky ohrozených skupín obyvateľstva obce a stabilitu rodiny. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2 Sociálne služby krízovej intervencie.  

Sociálne služby krízovej intervencie:  

1. terénna sociálna služba krízovej intervencie,  

2. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach:  

 nízkoprahové denné centrum;  

 integračné centrum;  

 komunitné centrum;  

 nocľaháreň;  

 útulok;  

 domov na polceste;  

 zariadenie núdzového bývania.  

3. nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu.  

Sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej 

situácii:  

a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 

základných životných potrieb,  

b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo 

návykových škodlivých činností,  

c) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,  

d) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania 

iných fyzických osôb,  

e) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej 

a generačne reprodukovanej chudoby.  

Obsahom sociálnej služby krízovej intervencie sú činnosti zamerané na vyhľadávanie 

fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na 

vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej 

rehabilitácie, pomoc pri uplatňovaní a právom chránených záujmov.  

 

Terénna sociálna práca - krízová intervencia, komunitné centrum, sociálne poradenstvo  

Terénna sociálna práca v obci je realizovaná vďaka európskemu sociálnemu fondu v 

rámci Operačného programu Ľudské zdroje a v spolupráci IA MPSVR cez Národný projekt 

MPSVR SR „Terénna sociálna práca v obciach I“. Služba je zabezpečovaná terénnou 

formou prostredníctvom terénnej sociálnej pracovníčky a terénnej pracovníčky.  



 
 

Terénna sociálna pracovníčka a terénna pracovníčka sú akýmsi „medzičlánkom“ medzi 

klientmi z ohrozených skupín a inštitúciami ako zdravotné inštitúcie, sociálna poisťovňa, 

zdravotná poisťovňa, Okresný súd, Exekútorský úrad alebo ÚPSVaR a ich cieľom je 

prostredníctvom sociálneho poradenstva a intervencií napomáhať a viesť klientov k riešeniu 

nepriaznivých situácií.  

Medzi najviac sociálne ohrozené a znevýhodnené skupiny obyvateľstva patria jednotlivci a 

rodiny s deťmi, ktoré majú obmedzenú schopnosť spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť 

svoje problémy pre svoje životné návyky a spôsob života, ďalej menšiny a segregované 

komunity. Terénna sociálna práca, ktorú v obci zabezpečuje terénna sociálna pracovníčka 

a terénna pracovníčka, ktoré v rámci svojej náplne práce a kompetencií poskytujú týmto 

ľudom pomoc pri administratívnych úkonoch, poradenstvo vo veciach finančnej gramotnosti 

a hospodárenia s financiami - oddlžovania, ale hlavne sociálne poradenstvo v rámci zákona o 

sociálnych službách.  

V obci je súbežne realizovaný vďaka európskemu sociálnemu fondu v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje a v spolupráci IA MPSVR aj Národný projekt MPSVR 

SR „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“. 

Krízová intervencia - je špecializovaná pomoc osobám, ktoré sa ocitli v kríze. Je zameraná na 

zvládnutie akútneho problému snaží sa postihnúť bio-psycho-sociálne väzby a zasahovať v 

niekoľkých rovinách. Krízová intervencia je zásah v dobe krízy, ktorý sa snaží minimalizovať 

ohrozenie klienta, objaviť a posilniť jeho schopnosť vyrovnať sa zo záťažou tak, aby jeho 

adaptácia posilnila jeho rast a integritu, a aby sa pokiaľ možno, predišlo negatívnym 

rozvratným spôsobom riešenia situácie.  

Sociálne poradenstvo – podľa platnej legislatívy na Slovensku spadá občianske poradenstvo 

pod pojem sociálne poradenstvo resp. základné sociálne poradenstvo. Zákon NR SR č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách definuje sociálne poradenstvo ako odbornú činnosť 

zameranú na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Na základe zákona č. 

417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a zmene a doplnení niektorých zákonov sa sociálne 

poradenstvo chápe iba ako nástroj na riešenie sociálnej núdze, nie hmotnej núdze. § 30 

spomínaného zákona o pomoci v hmotnej núdzi však nevylučuje sociálne poradenstvo ako 

jednu z foriem pomoci pri riešení hmotnej núdze. Pri sociálnej núdzi na rozdiel od hmotnej 

núdze, občan prostriedky na riešenie svojej situácie môže mať, ale z rôznych dôvodov ich 

nevie alebo nemôže využívať. Cieľom sociálneho poradenstva by malo byť poskytovanie 

základných informácií, ktoré umožňujú orientáciu v možnostiach riešenia situácie, o 

nárokoch, ktoré vyplývajú z právnych noriem upravujúcich sociálnu ochranu alebo konkrétna 



 
 

pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie klienta, a to buď zmiernením jej dôsledkov 

alebo odstránením príčin dôsledkov. Je dôležité motivovať klienta k aktivite a riešeniu svojej 

situácie vlastným pričinením. O to sa svojou prácou snaží komunitné centrum v obci svojimi 

aktivitami rôzneho charakteru, o ktoré majú občania záujem, preto je snahou udržanie a 

poskytovanie tejto služby v obci, a je zaradené do nasledujúceho obdobia v komunitnom 

pláne sociálnych služieb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 SWOT analýza 

SWOT analýza predstavuje nástroj strategického plánovania a používa sa na určenie silných a 

slabých stránok a na určenie príležitostí a možných ohrození pre komunitu. 

 

4.1. Infraštruktúra a životné prostredie 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 dobudovaná základná 

infraštruktúra (vodovod, plyn, 

telekomunikácie)  

 fungujúca  ZŠ  

 kanalizácia 

 ľahká dopravná dostupnosť do 

okresného mesta 

 existujúci a fungujúci obecný 

rozhlas 

 autobusové zastávky v obci 

 vybudovaný Dom smútku 

 postavené tri kostoly 

 zber tuhého odpadu  

 zrekonštruovaný Obecný úrad 

 

 zlý stav čakární na autobusových 

zastávkach 

 divoké skládky odpadu 

 nedostatok oddychovej zóny obce 

 nevyužité neobývané rodinné domy 

 vodovod z osemdesiatych rokoch, 

nedobudovaná kanalizácia, plynovod  

v časti obce 

 nevysporiadané vlastnícke vzťahy 

(najmä pozemky) 

 chýbajúca sieť chodníkov 

 nedostatok parkovísk 

 

Príležitosti Ohrozenia 

 rekonštrukcia, vybudovanie 

čakární na autobusových 

zastávkach 

 rekonštrukcia vodovodu 

a dostavba kanalizácie a 

plynovodu 

 vysporiadať vlastnícke vzťahy 

(najmä pozemky) 

 vysoké finančné výdavky na investície 

 neuskutočnenie reformy verejnej 

správy v takom rozsahu, aby viedla k 

posilneniu samospráv obcí s 

príslušným zdrojom financií 

 nedostatok investičného kapitálu 

 nízka podpora podnikania a vysoké 

odvodové zaťaženie 



 
 

 kompostovanie organického 

odpadu 

 výstavba chodníkov v obci 

 vybudovanie oddychovej zóny 

 vybudovanie multifunkčných 

chodníkov (peších, cyklistických)  

 vybudovanie parkovísk 

 

 nedostatok financií zo štátneho 

rozpočtu a štátnych fondov 

 vysoká miera nezamestnanosti - riziko 

odsťahovania  mladého obyvateľstva za 

prácou 

 

 

4.2. Podnikateľské prostredie 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 vysoké percento obyvateľstva v 

produktívnom veku  

 vhodné podmienky pre rozvoj 

poľnohospodárstva 

 samostatne hospodáriaci roľníci 

 blízkosť okresného mesta ( štátne 

inštitúcie) 

 nárast počtu obyvateľov 

 

 chýbajúca tradícia podnikania v 

cestovnom ruchu 

 nízka úroveň vzdelania obyvateľstva 

rómskej národnosti 

 zlá dostupnosť informácií spojených s 

podnikaním 

 odchod kvalifikovanej pracovnej sily 

do iných regiónov 

 

Príležitosti Ohrozenia 

 zapojenie miestnych 

podnikateľských subjektov do 

rekonštrukcie a výstavby v obci 

 vhodná geografická poloha pre  

poskytovanie účelových dotácií do 

poľnohospodárstva  

 rozvoj podnikania založený na 

miestnych tradíciách a zdrojoch 

 nedostatok investičného kapitálu 

 horšia dostupnosť informácií spojených 

s podnikaním 

 nedostatok skúseností a chýbajúca 

motivácia na podnikanie 

 odchod kvalifikovanej pracovnej sily 

do iných regiónov 

 zvyšovanie počtu obyvateľov rómskej 

národnosti s minimálnym vzdelaním 

 



 
 

 rozvoj vzdelanosti a 

informovanosti v oblasti malého a 

stredného podnikania 

 

 

 

4.3. Kultúra, šport, služby 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 zrekonštruovaný kultúrny dom  

 kultúrne pamiatky – vybudované  

kostoly 

 existencia Komunitného centra v 

obci 

 

 nedokonalý informačný a orientačný 

systém v cestovnom ruchu 

 nevyužitý potenciál významnej 

pamiatky v obci (Grécko-katolícky 

kostol z roku 1801)  

 chýbajúce viacúčelové ihriská 

 

Príležitosti Ohrozenia 

 vhodná lokalita na oddychovú zónu  

 zvýšenie a zlepšenie služieb 

 výstavba športových ihrísk 

 rozšíriť možnosti aktívneho 

trávenia voľného času 

 možnosť ponúkať netradičné 

miestne atrakcie  

 zvyšovať informovanosť o obci a 

rozvoj zručností v oblasti 

informačných technológií 

 

 nízky záujem mladej generácie o 

ľudovú kultúru 

 blízkosť okresného mesta a väčší 

záujem a uprednostnenie mladých ľudí, 

mesto pred obcou 

 predpokladaná jazyková bariéra, hlavne 

u staršieho obyvateľstva 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 PRIORITY A CIELE KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB 

Hlavným cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je rozšírenie už 

fungujúcich sociálnych služieb v obci, doplnením o služby, ktoré sú aktuálny dopytom zo 

strany obyvateľstva so zameraním sa na cieľové skupiny, a ktorý dopĺňa celkový rozvojový 

plán obce, v ktorom sú už zahrnuté projekty spadajúce do sociálnej oblasti. Plánovaná je  

rekonštrukcie tréningovej kuchyne v Komunitnom centre, výstavba chodníkov 

V nadväznosti na PHSR a jeho priority sme stanovili priority KPSS, ktorí ho dopĺňa s 

realizáciou na obdobie rokov 2018-2023, a to nasledovne: 

 

Priority 

1. Investície do 

infraštruktúry 

a občianskej 

vybavenosti 

2. Zlepšenie 

komunikácia s 

občanmi 

3. Skvalitnenie 

životného  

prostredia 

4.  

Podpora 

aktivít v športe 

5.  

Podpora 

aktivít v 

kultúre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cieľ 

 

 

 

 

 

 

1.1. Nové chodníky 2.1.  

Modernizácia 

obecného 

rozhlasu 

3.1.  Nelegálne 

(čierne) skládky 

komunálneho 

odpadu 

4.1.  Kultúrno-

športové 

centrum na 

školskom dvore 

5.1. Klub 

mládeže 

1.2. Modernizácia 

miestnych 

komunikácií 

2.2.  Bezdrôtová 

sieť na internet 

3.2.  Separácia 

komunálneho (sklo, 

papier, plast, železo) 

odpadu 

4.2.  Futbalové 

ihrisko 

5.2. Festival 

ľudovej kultúry 

1.3. Modernizácia  

autobusových 

zastávok 

2.3. Káblová 

televízia 

3.3.  Nadácie (OZ) 

pre výstavbu 

solárnych 

kolektorov pre 

rodinné domy 

4.3.  Športovo -

relaxačná zóna 

pre rodiny 

s deťmi v okolí 

obce 

5.3.  

Prezentačná 

miestnosť pre 

združenia, 

spolky a kluby  

1.4.  Parkoviská pred 

významnými 

objektmi 

2.4.  Informačné 

tabule o obci a jej 

okolí 

3.4. Oddychová 

zóna v centre obce 

4.4. Nové 

cykloturistické 

trasy 

5.4. Klub 

dôchodcov 

1.5. Dostavba 

inžinierskych sietí: 

vodovod, kanalizácia, 

plynovod  

2.5.  Webová 

stránka obce o 

histórii, kultúre, 

samospráve, 

športe 

3.5.  Obecné 

kompostovisko 

4.5. 

Multifunkčné 

ihriská pre letné 

a zimné športy 

5.5. Dom 

ľudových 

remesiel 

1.6.  Modernizácia 

verejného osvetlenia 

2.6.Obecný 

občasník 

o novinkách zo 

života obce 

3.6. Zberný dvor 4.6. Letné 

kúpalisko 

5.6. Vytvorenie 

izby známych 

rodákov  

1.7.  Základná škola    5.7. Remeselný 

dvor 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Vybudovanie 

jedálne  

    

1.9. Chránená dielňa     

     

 

 

PRIORITA č.6: Udržanie poskytovania terénnych a komunitných sociálnych služieb 

                                     ohrozeným skupinám cez Národné projekty MPSVR 

CIEĽ: Podpora obce pri snahách trvalého poskytovania terénnej sociálnej práce v obci. 

Aktivity zamerané na rozvoj samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľov služby v 

prirodzenom rodinnom prostredí, posilňovanie a zmocňovanie ich samotných pri riešení 

vzniknutých problémových situácií, poskytovanie asistenčnej a sprievodcovskej služby 

prostredníctvom TSP.  

Aktivita: Poskytovanie poradenstva a podpory pri eliminácií a odstraňovaní problému a pri 

opätovnom začleňovaní sa do spoločnosti cez usporadúvanie burze práce v spolupráci s 

ÚPSVaR, zvýšiť záujem rodičov rómskych detí o predškolskú prípravu a povinnú školskú 

dochádzku, prípadne realizovať špeciálne programy zamerané na zlepšenie pripravenosti 

rómskych žiakov na vstup na ZŠ, voľnočasové aktivity pre deti a mládež, aktivity zamerané 

na prácu s dospelými.  

Časový harmonogram už prebiehajúcich projektov: 

- Národný projekt MPSVR - TSP v obci I., obdobie 2016 - 2019, personálne pokryté: 

jedným terénnym sociálnym pracovníkom, jedným terénnym pracovníkom. 

- Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na 

komunitnej úrovni, obdobie 2016 – 2019, personálne pokryté: jeden odborný garant 

Komunitného centra, jeden odborný pracovník Komunitného centra, jeden pracovník 

Komunitného centra  

 

 

 



 
 

6 VYHODNOCOVANIE A PLNENIE KPSS  

 

Vyhodnocovanie plnenia stanovených cieľov a aktivít Komunitného plánu sociálnych 

služieb obce, bude vykonávané priebežne 1x ročne predložením monitorovacej správy na 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva sociálnou komisiou. Komunitný plán sociálnych služieb je 

záväzný pri tvorbe rozpočtu obce a jeho aktivity budú doň premietnuté. Po jeho schválení je 

základným rozvojovým dokumentom pre obec, ktorého aktivity obec priamo realizuje alebo 

vytvára podmienky na ich realizáciu. Je to zároveň rozvojový usmerňujúci dokument pre 

všetky subjekty realizujúce aktivity na území obce, alebo subjekty, ktoré chcú realizovať 

činnosti sociálneho rozvoja, napr. podnikateľské odborné organizácie, štátne orgány, 

mimovládne organizácie. Za monitoring napĺňania priorít Komunitného plánu sociálnych 

služieb bude zodpovedať obec Šamudovce – starosta obce a obecné zastupiteľstvo.  

Nakoľko Komunitný plán sociálnych služieb je otvoreným dokumentom, preto je ho možné 

pravidelne aktualizovať. Jeho aktualizácia sa bude vykonávať vždy, pri vzniku objektívnych 

potrieb zo strany poskytovateľa alebo prijímateľa sociálnych služieb a potreby, ktorá bude 

vyvolaná zmenou rozhodujúcich špecifických miestnych podmienok alebo zmenou legislatívy 

SR. Takáto zmena bude v dokumente vedená dodatkom.  

Snahou obce je vždy včas a podľa reálnych možností reagovať na vzniknuté situácie a dopyt 

po službách zo strany občanov v snahe vychádzať v ústrety a snažiť sa vyhovieť ich 

požiadavkám a podať pomocnú ruku v čase vzniknutého problému. Nie vždy je to zo strany 

obce možné. Vyžaduje si to veľa energie, práce a času, ale hlavne finančných zdrojov a 

mnohé závislí i od ponúkaných možností a naplnenia stanovených podmienok s uplatnením 

všetkých zákonov a aktuálne platnej legislatívy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ZÁVER  

Komunitný plán sociálnych služieb obce Šamudovce na obdobie rokov 2018 -2023 je 

výsledkom spolupráce vedenia a pracovníkov obce ako poskytovateľa sociálnych služieb, ale 

i samotných obyvateľov a ostatných subjektov. Je to výsledok celého procesu prípravy, 

spracovania dokumentu a následného verejného prekovania. Veríme, že tento dokument bude 

podkladom ďalšieho prospešného rozvoja našej obce a zvyšovania kvality života všetkých jej 

obyvateľov a pomôže zabezpečiť práva občanov na sociálne služby, zvýšiť ich kvalitu. 

Zabezpečiť dostupnosť pre všetkých bez sociálneho vylúčenia, vytvoriť koordinovanú a 

účinnú sociálnu sieť pre všetky skupiny obyvateľstva obce tak, aby sa naplnili všetky naše 

spoločné ciele.  

Stanovili sme si priority a ciele Komunitného plánu sociálnych služieb, ktoré počas časového 

obdobia piatich rokov sa bude obec snažiť naplniť s využitím vlastných zdrojov, ale hlavne 

zdrojov európskych štrukturálnych fondov zapájaním sa do projektov a grantov niektorého  

z ministerstiev SR a raz ročne vyhodnocovať. 

 

 

 

Dokument bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: 30.11.2018 
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